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Maria en Lisanne in Kisumu 
Maria en Lisanne brachten in november een bezoek aan Kisumu. Deze keer een erg kort bezoek i.v.m. de
op handen zijnde verkiezingen. Het was weer een fijne tijd, we hebben veel gedaan ondanks de dagen
dat we ons Guesthouse niet konden verlaten in verband met de onrust in de stad. Ons verblijf in Kisumu
werd tijdens deze twee weken erg bepaald door de vele demonstraties in de stad. We konden op die
dagen onze projecten niet bereiken. Dat betekende dat we de dagen dat het rustig/veilig was, de tijd zo
effectief mogelijk moesten besteden!  Op de eerste plaats is het altijd weer fijn om “onze mensen” daar
weer te zien. Zowel de kinderen als de volwassenen. Deze keer een erg kort bezoek i.v.m. de op handen
zijnde verkiezingen. Ons verblijf in Kisumu werd tijdens deze twee weken erg bepaald door de vele
demonstraties in de stad. We konden op die dagen onze projecten niet bereiken. Dat betekende dat we
de dagen dat het rustig/veilig was, de tijd zo effectief mogelijk moesten besteden!  Op de eerste plaats is
het altijd weer fijn om “onze mensen” daar weer te zien. Zowel de kinderen als de volwassenen. 
Enkele “topics” van de ze weken:
– In een eerdere nieuwsbrief maakten we melding van de samenwerking met de Disciples of Mercy.
Samen met hen financieren we een ergo therapeut die in de ochtend op school werkt tijdens het
schooljaar en in de middag en tijdens de vakanties in het ziekenhuis werkt op de afdeling therapie waar
wij voor verschillende kinderen de kosten betalen. We hebben kennis gemaakt met Felistas de betreffende
therapeut. Ze is erg blij met haar aanstelling en vertelt enthousiast over de behandeling van de kinderen.
We hebben de samenwerking geëvalueerd met alle betrokkenen en besloten de samenwerking voort te
zetten. Samoo ziet dat de kinderen minder stilstand / terugval laten zien nu er gedurende het schooljaar
ook therapie wordt gegeven. Een mooi resultaat!
– We hebben aan twee moeders een micro krediet verstrekt. Een moeder heeft twee jaar geleden al een
naaimachine gekregen via Amara Foundation. Ze heeft echter geen comfortabele werkplek. We hebben
haar een lening gegeven om een goede naaitafel te k open. Nu ze meer werk heeft is dit van belang. 
De andere moeder heeft een lening ontvangen om te starten met een kleine winkel met levensmiddelen.
Ze heeft al een winkelpandje op het oog en wil zo spoedig mogelijk
starten. Nu haar twee gehandicapte kinderen naar school gaan (school internaat plaatsing via Amara),
krijgt zij ruimte om eigen inkomen te gaan genereren. 
Beide moeders waren erg blij met deze stap voorwaarts!



– Op St. Clare was het prachtig om te zien hoe met name de groep jongste kinderen gegroeid was in een
jaar tijd! Zowel fysiek als het niveau van leren in de klas. We waren op St. Clare op de dag dat de
kinderen de laatste toetsen van het schooljaar kregen. Na een ochtend van laatste toetsen was er ‘s
middags een spelmiddag. Anderhalf jaar geleden hebben we een koffer lego afgegeven. De kinderen
vonden het geweldig maar er moest veel geoefend worden om iets te kunnen bouwen. De koffer zat nog
boordevol, dus er is echt zorgvuldig met het materiaal omgegaan EN de kinderen bouwden prachtige
stellages! Auto ‘s, huizen, fantasiefiguren. Super leuk om te zien en gezellig om samen met hen te spelen!
Zuster Lucy heeft altijd enkele problematische situaties met ons te bespreken. We proberen mee te
denken, plannen te maken daar waar mogelijk. In het kader van re-integratie gaan er weer 13 kinderen
thuis of bij familie wonen vanaf december.
– We waren weer echte pakezels. We hebben veel mooie kleren en schoenen voor de kinderen van St.
Clare, voetbalkleding, voetbalschoenen voor Urusi, therapie materiaal en speelgoed uit kunnen delen. Ook
worden er altijd wel enkele mobieltjes links of rechts vervangen! 
– We hebben natuurlijk ook weer veel mooie kaarten, kerststallen, engeltjes meegebracht om onze
voorraad ‘verkoop spullen uit Kenia ‘ aan te vullen. 
– Daarnaast natuurlijk overleg met de voetbalclub, bezoek aan wedstrijd (die niet doorging na twee uur
wachten), contact met George en Francis over hun bedrijf, contact met bijna alle moeders van de therapie
kinderen in verband met de ontwikkeling van hun kind, de planning en betaling komend jaar, overleg met
Samoo over de ontwikkeling en speciale vragen van alle therapie kinderen, overleg met zuster Marcella de
directrice van het schoolinternaat voor meervoudig gehandicapte waar we vanaf januari a.s. zes kinderen
geplaatst hebben, huisbezoek aan twee families van het re-integratieproject etc. etc. 
Het mag duidelijk zijn: de tijd vloog voorbij! We hebben genoten, ondanks de beperkingen met reizen.
Het was goed dat we onze reis hadden ingekort. Kisumu dreigde een onveilige stad te zijn tijdens de
verkiezingen en dit is helaas ook waarheid geworden. We hopen dat de rust snel zal terugkeren, de onrust
zorgt voor grote problemen op verschillende vlakken.  Maria en Lisanne

St. Clare Childrenshome
Met name de groep jongste
kinderen is gegroeid in een
jaar tijd! Zowel fysiek als het
niveau van leren in de klas. In
oktober hebben de laatste
toetsen van het jaar
plaatsgevonden waarna er tijd
is voor spelletjes. Anderhalf
jaar geleden is er een koffer
lego afgegeven. De kinderen
vinden het geweldig om iets te
kunnen bouwen. De koffer zit
nog boordevol. Er is zorgvuldig
met het materiaal omgegaan
EN de kinderen bouwen

Hulp aan individuen
Aan twee moeders is een
micro krediet verstrekt. Eén
moeder heeft twee jaar
geleden al een naaimachine
gekregen via Amara
Foundation. Ze heeft echter
geen comfortabele werkplek.
We hebben haar een lening
gegeven om een goede
naaitafel te kopen. Nu ze meer
werk heeft is dit van belang.
De andere moeder heeft een
lening ontvangen om te
starten met een kleine winkel
met levensmiddelen. Ze heeft

Project Therapie
Eerder maakte we melding
van de samenwerking met de
Disciples of Mercy. Samen met
hen financieren we een
ergotherapeut die in de
ochtend op school en in de
middag in het ziekenhuis
werkt. Maria en Lisanne
hebben kennis gemaakt met
Felistas de betreffende
therapeut. Ze is erg blij met
haar aanstelling en is
enthousiast over de
behandeling van de kinderen.
De samenwerking is



prachtige stellages! Auto‘s,
huizen, fantasiefiguren. Super
leuk om te zien en gezellig om
samen met hen te spelen! In
het kader van re-integratie
gaan er weer 13 kinderen
thuis of bij familie wonen
vanaf december.

al een winkelpandje op het
oog en wil zo spoedig mogelijk
starten. Nu haar twee
gehandicapte kinderen naar
school gaan, krijgt zij ruimte
om eigen inkomen te gaan
genereren. Beide moeders
waren erg blij met deze stap
voorwaarts!

geëvalueerd met alle
betrokkenen en er is besloten
de samenwerking voort te
zetten. Samoo ziet dat de
kinderen minder stilstand /
terugval laten zien nu er
gedurende het schooljaar ook
therapie wordt gegeven. Een
mooi resultaat!

Agenda

1 t/m 16 februari 2018: Bestuursleden Evelien en Carmen bezoeken de projecten. Voor

Evelien is het 5 jaar geleden dat zij zelf in Kisumu was. Ze kijken er naar uit om zelf

weer alles in reallife te zien. Via facebook houden zij u op de hoogte!

Feest: 10 jarig bestaan
19 november vierden we met ruim 100 vrienden
van Amara ons 10-jarig bestaan. In onze ogen
was het een succes. In een gezellige,
informatieve, sportieve, ongedwongen sfeer
brachten we de feestelijke middag door. We
hebben veel positieve reacties ontvangen.
Een extra bedankje voor JBC Plop Uden, dank je
wel voor jullie gastvrijheid en alle hulp!
DJembezig uit Uden dank je wel voor de mooie
muziek, Hutten catering dank je wel voor de
lekkere hapjes, Maria Vermeer voor de drankjes
en ook dank aan Tineke, Maria van Bergen, Rien
en Irene voor jullie hulp tijdens deze feestelijke
dag! Vrienden, sponsors, dank je wel voor alle
lieve woorden, de envelopjes, jullie aankopen en
alle goede wensen voor de toekomst! We gaan
vol enthousiasme verder en hopen elkaar over 2
½ jaar weer te zien!!!

Genodigden open huis
Tineke is een vrijwilliger die enige jaren geleden
met Maria zes weken in Kenia is geweest. Sinds
die tijd zet ze zich o.a. in om spullen van Amara

te verkopen. Op 11-12 houdt ze open huis en
hoopt ze veel van de genodigde gasten te mogen
ontvangen. Maria vertelt over de projecten in
Kisumu, de koffie staat klaar en er zijn spulletjes
uit Kisumu te koop. 

Kerstdoel 't Stekske
Basisschool 't Stekske in Langenboom steunt
gedurende de kersttijd een goed doel. Carmen en
Evelien vertellen op 15-12 in alle klassen over
Amara Foundation. Vanaf 11-12 staat er een
stand van Amara op school, waar ook spullen van
Amara gekocht kunnen worden.  Op 21
december zullen Carmen en Wiljan aanwezig zijn
tijdens het kerstdiner.

Wereldwinkel
Wereldwinkel Berlicum en Sint Michielsgestel
verkopen naast de "gewone" kaarten nu ook de
kerstkaarten van Amara Foundation en een
aantal kerstartikelen.

Verkoop producten
Bekijk onze webshop voor alle producten.

http://www.jbcplop.nl/
https://nl-nl.facebook.com/Djembezig/
https://www.hutten.eu/
http://www.stekske.nl/welkom
http://www.amarafoundation.org/webshop/


Terugblik op 2017  
Het jaar 2017 begon positief voor Amara Foundation. Sinds 1-1-2017 zijn we erkend als CBF erkend goed
doel. Als bestuur zijn we er trots op. Het betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen.
Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig
omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle
door het CBF? Kijk op geefgerust.nl
Een punt van zorg afgelopen jaar was de onrust in Kenia vanwege de verkiezingen. Voor onze mensen in
Kisumu was het leven niet eenvoudig. Voor de moeders, die met hun gehandicapt kind de therapie
bezoeken, was het soms moeilijk om naar de therapie te komen. Dit vanwege beperkt en onveilig
openbaar vervoer. De handel van de moeders met een kleine lening verliep moeizaam. De prijzen voor
levensonderhoud zijn enorm toegenomen. Verschillende weken was het erg onrustig en ook onveilig in de
stad. We hopen dat de rust snel weerkeert.
Ondanks alle onrust hebben we toch goed contact kunnen onderhouden met alle projecten in Kisumu. We
zijn trots op de leidinggevenden en medewerkers van alle projecten. Er wordt hard gewerkt. Iedere keer
wanneer we in Kisumu zijn is het mooi om ontwikkeling te zien.
Weer een kind wat zoveel ontwikkeling doormaakt op de therapie dat het naar een school kan gaan
Weer 13 kinderen die vanuit St. Clare bij familie geplaatst gaan worden
Dit jaar zelfs met vijf voetbalteams competitie gespeeld
Ondanks de slechte economie toch enkele aflossingen van de leningen
Stralende gezichten wanneer de goede schoolresultaten van de kinderen bekend worden gemaakt
Tijdens een bezoek denk ik vaak: wat zou ik dit graag "live" laten zien aan onze sponsors. Wat zou u
ervan genieten!
Wat we dit jaar gemist hebben, is de realisatie van een "groot" project. Dit is toch iets waar we ons
komend jaar weer voor in willen gaan zetten. Onze grote wens is, de slaapzaal en sanitaire ruimtes van
de St. Francis Primary school op te knappen. Het is natuurlijk ook de grote wens van zuster Linet de
directrice van deze grote school. Dit is de school waar we eerder het computerlokaal en de bibliotheek in
mochten richten. Mocht u een bedrijf, een organisatie, een financiële instelling kennen die zich in wil

https://www.cbf.nl/Instelling/1261/Amara-Foundation-St


zetten voor een goed doel, laat het ons a.u.b. weten! We willen hier ook Stichting Wilde Ganzen bij
betrekken die de donaties zogenaamd “verdubbeld”. Maar het begint natuurlijk bij het vinden van
meerdere grote sponsors. Want met dit project is wel € 40.000 gemoeid! Maar meerdere handen moeten
dit toch mogelijk kunnen maken. ……

Dank u wel namens het bestuur en alle

mensen uit Kisumu!

Tot slot wensen wij u
sfeervolle kerstdagen en een

gezond en gelukkig 2018
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